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Helmut Kohl var ”som en
diktator”
Den förre tyske förbundskanslern och en av
upphovsmännen bakom euron, Helmut Kohl,
menar att tyskarna på hans tid aldrig skulle
stöttat euron i en folkomröstning.

”I ett fall var jag som en diktator. Representativ
demokrati kan bara vara framgångsrik om någon
står upp och säger: Så är det”, sade den tidigare
tyske förbundskanslern Helmut Kohl i en intervju
som gjordes i mars 2002 av journalisten Jan Peter
Paul men som först nu ser dagens ljus i dennes
doktorsavhandling.

Helmut Kohl trodde inte heller att det då
återförenade Tyskland hade sagt ja till en ny
valuta.

”En folkomröstning om införandet av euron
skulle vi ha förlorat. Det är helt klart. Jag skulle
ha förlorat den”, sade Helmut Kohl.

Inte nog med att euron fungerar odemokra-
tiskt, dess tillkomst skedde odemokratiskt.

Sedan euron infördes, och i synnerhet efter att
eurokrisen på Irland och i Sydeuropa bröt ut
2010, har Helmut Kohl efterträdare Angela
Merkel tillsammans med Frankrikes dåvarande
president Nicolas Sarkozy, drivit igen den ena
centraliserande åtgärden efter den andra, senast
euroländernas så kallade finanspakt som än mer
stramar åt de finanspolitiska tyglarna. Merkel och
Sarkozy var så samspelta att de i internationell

press kallades ”Merkozy”.
Frankrikes nuvarande president François

Hollande vill fortsätta på den inslagna vägen.
Han föreslår en ekonomisk regering för
euroländerna med betydande befogenheter.

– Om Europa stannar kvar i den form det har i
dag är det kanske slutet på den europeiska idén,
säger François Hollande.

Inom några år vill den franske presidenten se
en ”euroregeringen” med egen budget som kan ta
ut skatter, låna på den globala finansmarknaden
och ha en heltidsordförande. Euroregeringen ska
träffas en gång i månaden för att strömlinjeforma
euroländernas ekonomiska politik.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel
föreslog på EU-toppmötet i december att
euroländerna ska gå vidare med så kallade
”reformkontrakt”. De ska ingås bilateralt mellan
EU-kommissionen och de enskilda euroländerna
för att genomföra så kallade strukturreformer
[avregleringar, privatiseringar och andra
nyliberala påhitt]. Merkel vill bland annat se till
att regeringarna genomför det eurofinans-
ministrarna begär, som ändrad arbetsmarknads-
och socialpolitik.

Hollandes och Merkels förslag innebär ytter-
ligare centralisering av makten till Bryssel.
Avdemokratisering, med ett annat ord. Det är
bland annat detta nej-sidan varnade för inför den
svenska EMU-folkomröstningen den 14 septem-
ber 2003.

Gösta Torstensson
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Bli med i Folkrörelsen Nej
till EU:s Fackliga Nätverk
Lavaldomen och EU:s utstationeringsdirektiv
visar att EU är ett allvarligt hot mot den svenska
arbetsmarknadsmodellen med konflikträtt och
kollektivavtal, eller med andra ord ett grundskott
mot de landvinningar som svensk fackförenings-
rörelse gjort de senaste hundra åren.

Lissabonfördraget, den nya EU-grundlagen,
innebär inget skydd för de fackliga rättigheterna
såsom det hävdas från LO-ledningen och andra
EU-entusiaster. Tvärtom så innebär Lissabon-
fördraget i praktiken att Lavaldomen och andra
antifackliga EU-domar grundlagsfästs.

Och, som vanligt i EU-sammanhang, det
kommer mera. För ett tag sedan presenterade
EU-kommissionen ett lagstiftningsförslag om
utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i
samband med gränsöverskridande tjänstehandel.

”Det här är ett hot mot hela vårt förhandlings-
system. Jag förutsätter att den svenska regeringen
kommer att säga nej då detta ska behandlas av
Europeiska rådet”, sade LO:s dåvarande ordför-
ande Wanja Lundby-Wedin.

För att bjuda motstånd mot denna förödande
utveckling har Folkrörelsen Nej till EU initierat
ett tvärfackligt nätverk, Folkrörelsen Nej till EU:s
Fackliga Nätverk. Det är öppet för dig som är
fackligt aktiv [eller bara medlem] och EU-kritisk.
Det kostar ingenting och du behöver inte vara
medlem i Folkrörelsen Nej till EU [men det är
inget hinder].

Nätverkets syfte är utbyte av information,
kunskapsuppbyggnad samt att anordna och
samordna olika aktiviteter. Nätverket har startat
som en mejlgrupp för informationsspridning
genom ett digitalt nyhetsbrev. Vi finns även som
en grupp på Facebook med för tillfället 2 102
medlemmar. Nätverket har också kontakt och
samarbete med andra fackligt inriktade EU-
kritiska organisationer, såsom Fagbevaegelsen
Mod Unionen i Danmark, Trade Unionists
Against the EU Constitution i England, och Nei
til EU:s Faglig utvalg i Norge.

Nätverket administreras av Gösta Torstensson,
Folkrörelsen Nej till EU [arbetsplatsombud för
Kommunal]. Du som vill bli med i nätverket
mejlar gosta.torstensson@nejtilleu.se.

Eva Anderzon, Kommunalarbetareförbundet
Jan-Erik Gustafsson, Fackförbundet ST

Jannika Fahlander, Handelsanställdas Förbund
Jannis Konstantis, Fackförbundet Seko

Kent Wahlberg, Livsmedelsarbetareförbundet
Maria Pohn, Vårdförbundet

Mats Norrstad, Lärarförbundet
Minna Pyykölä, Journalistförbundet

Patrik Ljunggren, Transportarbetareförbundet
Peter Lilja, Industrifacket Metall

Rolf Axelsson, Hamnarbetarförbundet
Magnus Renman, Fackförbundet GS

Lars Lundberg, Byggnadsarbetareförbundet
Marcus Carlstedt, Lärarnas Riksförbund

Rolf Gustavsson, Svenska Lokförararföreningen SLFF
Christel Niby, Fastighetsanställdas Förbund

Jan-Erik Lindblom, Bussarbetarnas Riksorganisation
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Nyheter i korthet

Offentliganställda strejkar i
Grekland
Greklands fackförening inom den offentliga
sektorn, ADEDY, gick ut i en 24-timmars strejk
den 12 mars, för att protestera mot lagförslaget
om den så kallade ”tillgängligheten” som skickar
hem offentligt anställda med 75 procent av deras
lön och till slut säger upp deras anställningar efter
sju månader.

Även kommunalarbetarnas fackförening och
läkare från offentliga sjukhus deltog i strejken
Fackföreningsmedlemmar genomförde en pro-
testmarsch i centrala Aten i samband med att
lagförslaget, som kommer att medföra att tusen-
tals avskedas, behandlades i parlamentet.

 ADEDY genomförde en 48-timmars strejk
den 19-20 mars.

De rika blir rikare i Storbritannien
Gapet mellan rika och fattiga i Storbritannien
växer, enligt en ny studie från den ideella organi-
sationen Oxfam. De fem rikaste familjerna har nu
en större förmögenhet än de 12,5 miljoner fatti-
gaste britterna

– Storbritannien håller alltmer på att bli en
delad nation, där den välbärgade eliten ser sina
inkomster stiga medan miljontals fattiga familjer
kämpar för att klara sig, kommenterar Ben
Phillips, Oxfams kampanjchef.

Irlands BNP krymper
Irlands bruttonationalprodukt var ned med 0,7
procent i årstakt under det fjärde kvartalet 2013. I
kvartalstakt var BNP ned 2,3 procent. Det fram-
går av Dow Jones Newswires, rapporterar Affärs-
världen. Under hela 2013 krympte Irlands BNP
med 0,3 procent jämfört med året innan.

Rekordlåg inflation i eurozonen
Inflationen i de 18 euroländerna är ännu lägre än
vad som tidigare angetts.

Enligt mer definitiva siffror från EU:s
statistikmyndighet Eurostat uppgick prisökninga-
rna i februari till 0,7 procent jämfört med februari
i fjol, vilket är den lägsta uppmätta inflationen

hittills sedan euron infördes i januari 1999.
Europeiska centralbankens inflationsmål ligger

på strax under 2,0 procent.

Soros varnar för EU:s upplösning
Europeiska politiker måste agera för att Europa
inte ska drabbas av en 25 år lång stagnation som
liknar Japans. Det säger den amerikansk-ungerske
finansmannen George Soros i en intervju med
nyhetsbyrån Bloomberg Television.

Dels måste integrationen inom valutaunionen
gå vidare, dels måste regleringar som lett till att
banker minskat utlåningen ändras. Och skulle
Europa drabbas av samma sjuka som Japan är det
inte säkert att EU överlever, hävdar han.

Soros har tidigare kritiserat den medicin i
form av tuffa nedskärningar som ordinerats
länder som Grekland och Spanien. Nu krävs det
mer radikala lösningar än nedskärningar för att
undvika en långvarig stagnation, enligt honom.

EU kräver italiensk skuldsanering
Italiens nya regering måste vidta åtgärder för att
hantera sin gigantiska statsskuld och öka konkur-
renskraften, enligt EU-kommissionen.

Brysselbyråkraterna beslutade den 5 mars att
inleda en formell utredning av den italienska
budgetpolitiken och varnade för böter om det inte
kommer ”kraftfulla åtgärder”.

Italiens statsskuld beräknas växa till 134 pro-
cent av BNP i år, vilket gör landet till
euroområdets mest skuldtyngda efter Grekland.

Lönsamt med ”friskolor”
143 miljoner kronor gjorde privatskolekoncernen
Academedia i vinst 2013. Den Wallenberg-ägda
[via EQT] koncernen hoppas nu på att bli ett
börsbolag, så stora säkra vinster kommer säkert
att gillas av aktiespekulanter.

Varifrån vinsten kommer?
– De är effektivare, säger Friskolornas riksför-

bunds vd Claes Nyberg.
Ordet effektivitet betyder i detta fall att man

har färre antal lärare. ”Ibland behöver man inte
argumentera för varför vinster inte hör hemma i
skolvärden”, kommenterar Dagens ETC.
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Miljoner anställda utan
kollektivavtal i Tyskland
På den Europeiska arbetarkonferensen i Paris 1-2
mars deltog 140 fackliga aktivister från olika
fackliga och politiska organisationer i 19 europe-
iska länder.

Från den stora tyska delegationen framträdde
flera talare. Den förste av dem från fackförbundet
Verdi angav tonen. ”Ta avstånd från EU! Alla
regeringar, blåa som röda, står till EU:s tjänst”
sade han och refererade till ECB-chefen Mario
Draghi som i Financial Times förklarat att den
europeiska sociala modellen är död. EU:s ledare
gynnar en social dialog med Europafacket, som
inte ens kräver skuldavskrivning. Det måste bli ett
slut på pratet om en social dialog inom fackfören-
ingsrörelsen för att istället koncentrera diskussion
till att finna vägar för att ta bort hindren för en
gemensam front mot det kapitalistiska systemet.

”EU-fördragen måste brytas, ingen fackfören-
ingsrörelse kan vara ärlig mot sig själv om den
håller fast vid fördragen”, sade han och tillade
inför det stundade EU-parlamentsvalet: ”EU-
parlamentet är bara en täckmantel [cover up] för
Maastrichtfördraget och hur det skall genom-
föras. Har vi någonsin hört EU-parlamentet
protestera mot Draghis uttalande att den sociala
modellen är död, mot en höjning av pensionsål-
dern, mot att stoppa skatteparadisen? Varför ska
vi ge legitimitet till detta parlament?”

EN ANNAN DELEGAT FRÅN VERDI FYLLDE PÅ att EU och
EU-parlamentets antidemokratiska diktat som
det kommer till uttryck i den stora koalitionen i
Tyskland bygger på två pelare; allting måste
underkastas den gyllen regeln [dvs. att det struk-
turella offentliga underskottet inte får överstiga
0,5 procent av BNP enigt EU:s finanspakt] och
konkurrenskraften måste öka.  Detta har lett till
en förstörelse av de centrala kollektivavtalen. Nu
står miljoner anställda utan kollektivavtal. Tysk-
land har nu en stor andel lågbetald arbetskraft.
En institutionaliserad social dialog har lett till att
fackföreningsledningar samförvaltar förstörelsen,
avskedanden och privatiseringar. Stora delar av
fackföreningsledningarna har accepterat en flexi-
bel arbetsmarknad och samförvaltning. Detta
leder nu till fler och fler politiska fackförening-
skonflikter. Arbetare som inte längre täcks av
kollektivavtal försöker nu att återta dem, vilket

lett till splittring i koalitionsregeringen. Anställda
inom offentliga sektorn kräver nu sju procent
lönelyft, vilket fackföreningsledningarna har blivit
tvingade att driva. Men den tyske finansministern
vill bara acceptera två procent lönelyft. Endast
löntagarnas gemensamma kamp kan motsätta sig
social förstörelse.

En kvinnlig delegat med rötter i östra Tysk-
land påminde konferensen om att CDU-politiker
utlovat rikedom efter muren fall, men att folket
istället fått förstörelse av industrier och samhälle.
Bara ett fåtal fabriker överlevde. Sjukvården har
privatiserats. Dessa förändringar assisterades av
fackföreningsledningar i sociala dialoger, vilket
lett till förstörelse av kollektivavtal och ökning av
tillfällig arbetskraft. Motåtgärder försvåras av att
ofta på arbetsplatserna finns flera olika kollektiv-
avtal. Hon sade att EU-fördragen ger ingen
lösning och att Gerard Schröders socialdemo-
kratiska regering förde med sig förlust av arbets-
tillfällen och arbetslöshet. Konkurrenskraft enligt
EU-modell är således ingen lösning.

EN DELEGAT FRÅN ETT TYSKT LÄRARFÖRBUND berättade att
den gyllene regeln, som nu är inskriven i den
tyska konstitutionen, förstör fackliga krav. Varje
delstat måste balansera sina budgetar, och under
2012 sparades 2,5 miljarder på grund av finans-
pakten. Fram till 2020 skall delstats-regeringarna
skära bort 20.000 lärartjänster. Finansministern
vill sätta ett tak för löneökning-arna inom sek-
torn.  Men lärarförbunden samtycker inte längre
till denna politik. ”Skulderna är inte löntagare och
folks skulder” sade han. Lärare och andra
offentlighetsanställda i Tyskland har ingen strejk-
rätt, vilket strider mot ILO:s konventioner, och
detta är ett stort problem. ”Regeringen säger att vi
måste underkasta oss den gyllene regeln och den
vill att lärarfacken skall acceptera detta diktat”,
sade han.

En delegat från IG Metall och SPD-medlem
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berättade att en strejk på Frankfurt flygplats
stoppade all trafik för kraven på högre lön och
kollektivavtal. I koalitionsregeringen hävdar nu
SPD att den kan driva på för kollektivavtal, som
Schröder tidigare förstörde. Detta under trycket
att osäkert anställda nu kämpar för en timlön på
16 euro, mot inhyrning och underkontrakt. Sam-
tidigt vill koalitionsregeringen öka arbetstiden
från 35 till 38 timmar utan kompensation. Tyska
LO [DGB] applåderar denna typ av åtgärd, vilket
kallas för samförvaltning. SPD-ledaren Gabriel
kräver att fackföreningarna håller tillbaka på
löneökningar. ”Som socialdemokrat anser jag
detta är en skandal. Metall har växt under senare
tid och facket måste kämpa för villkoren för sina
medlemmar och de unga. Vi har förlorat förmå-
ner i de tidigare centrala kollektivavtalen. Det är
EU som bestämmer konkurrenspolitiken och den
gyllene regeln”, sade han.

Jan-Erik Gustafsson

Tysken Reichenbach styr
och ställer i Grekland
När de krisande euroländerna får ett så kallat
”räddningspaket” av trojkan EU/ECB/IMF
innebär det också att de sätts under förmyndare
av övernationella organ, som inte behöver stå
demokratiskt till svars inför någon och inte kan
avsättas i allmänna val.

Chefen för EU-kommissionens Task Force för
Grekland, tysken Horst Reichenbach, förklarar
att han är imponerad över de ”reformer” som
grekerna har genomfört, och speciellt över refor-
merna inom den grekiska hälso- och sjukvårds-
sektorn.

Varken Reichenbach eller någon annan av de
flera dussintals konsulter [förmyndare, torpeder]
som skickats till Aten med uppdraget att ”rädda
grekerna”, har aldrig behövt stå på ett ben under
flera timmar i smala korridorer i överfyllda of-
fentliga sjukhus. Inte heller måste någon av dem
stå med sina recept med livräddande mediciner
och upptäcka att dörren till doktorn var låst på
grund av EOPYY-strejken [den nationella
hälsovårdsorganisationen].

Inte heller slänger läkarna dörren rätt i deras
ansikten, bara för att deras månadsgräns för besök
och utskrivning av recept var nådd. Efter de”
framgångsrika reformerna” är läkarna tillåtna att
skriva ut 20 procent mindre recept än år 2013.

Sedan eurokrisen drabbade Grekland har ett
50-tal sjukhus stängts, samtidigt som 200.000
offentligt anställda har förlorat sina jobb. 3
miljoner människor saknar sjukvårdsförsäkring på
grund av arbetslösheten. Allt fler lever under
fattigdomsgränsen. De har varken råd med
tillräckligt med mat eller mediciner.

En rapport publicerad i tidskriften Lancet
anklagar akademiker från universitet i Oxford
och London School of Economics Greklands
regering för att ljuga när de påstår att grekers
hälsa inte påverkas av nedskärningarna i sjukvår-
den. Den grekiska sjukvården kostar nu 6 procent
av BNP, vilket är lägst i hela EU.

Gösta Torstensson

Skillnaderna mellan
euroländerna ökar
”Till unionens [dvs. EU] byggstenar hör att
undvika att alltför stora ekonomiska skillnader
skapar slitningar mellan medlemsländerna.” Det
skriver Dagens Nyheters ledarredaktion [14
mars]. I verkligheten, bakom EU-propagandist-
ernas fromma förhoppningar/falska förespeg-
lingar, ökar skillnaderna mellan de 28 EU-länd-
erna, i synnerhet mellan de 18 länder som ingår i
EU:s valutaunion, EMU, med en överstatlig
valuta [euron] och centralbank [strategiskt place-
rad i tyska Frankfurt].

Sedan 2006 har Tyskland, EU:s största eko-
nomi, redovisat allt större handelsöverskott.
Överskottet för 2013 – 198,9 miljarder euro
[1.850 miljarder kronor] – är det hittills största
och motsvarar 7 procent av Tysklands BNP.

Ett lands överskott förutsätter andra länders
underskott.

Greklands handelunderskott var 2011 nästan
38 miljarder dollar [242 miljarder kronor]. Och
just Tyskland är Greklands största handelspart-
ner. Länder med extrem underskott måste sätta
sig i skuld. Det är bland annat tyska storbanker
som lånar ut pengar till Grekland till höga räntor.

Frågan är hur Grekland ska ta sig ur den
rävsaxen, efter att till följd av medlemskapet i
EMU avhänt sig en egen valuta- och penningpo-
litik, samtidigt som den så kallade trojkan [EU-
kommissionen, Europeiska centralbanken, ECB,
och Internationella valutafonden, IMF] dikterar
villkoren för den grekiska finanspolitiken.

Gösta Torstensson
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30 år sedan gruvstrejken i
Storbritannien
I mars 2014 är det 30 år sedan den brittiska
gruvarabetarstrejken bröt ut. Vid den tiden var
järnladyn Margaret Thatcher premiärminister.

I början fanns det optimism. ”Det var de
brittiska kolgruvearbetarna som störtade reger-
ingen Heath 1974 och under de senaste veckorna
har åter mullrat hotfullt i samma läger. Det har
sagts saker som ’kunde vi störta Heath så ska vi
väl kunna störta Thatcher också’”, rapporterade
Dagens Nyheter från London.

Strejken blev omfattande och långvarig, men
enigheten bland arbetarna var inte total. Av
landets 170 gruvor arbetades det i nästan 30. Det
blev stundtals våldsamma sammandrabbningar
med polisen, men också mellan gruvarabetare
som ville arbeta och ”flygande strejkvakter” från
de områden som ville ha strid.

Den 3 mars 1985 var den hätska konflikten
över. De 90.000 som fortfarande strejkade åter-
gick till gruvorna. Fackföreningen och dess mili-
tante ledare Arthur Scargill led ett svidande
nederlag. Det blev inget nytt avtal, gruvor lades
ned och den brittiska fackföreningsrörelsen
försvagades.

Marknaden måste råda, oinskränkt, ansåg
Thatcher. De klenaste måste slåss ut, om de är
företag eller människor spelar ingen roll. Mark-
naden får inte störas av statliga ingripanden eller
välfärd. Arbetare måste ta de löner som erbjuds,
annars blir de utan jobb.

Gruvstrejken och Margaret Thatchers period
som premiärminister har lämnat tydliga avtryck i
dagens Storbritannien. Fackföreningarnas befog-
enheter är kraftigt beskärda och antalet medlem-
mar har halverats från rekordantalet på 12 miljo-
ner 1979, när Thatcher blev premiärminister.

Men för några veckor sedan visade transport-
facket RMT att det fortfarande finns kraft i den
brittiska fackföreningsrörelsen. Trafikkaos skapa-
des i London när RMT utlyste strejk i huvudsta-
dens tunnelbanetrafik mot planerade neddrag-
ningar bland biljettpersonalen.

Och precis som på Thatchers tid var de kon-
servativa politikernas reaktion att vilja begränsa
strejkrätten. Både Londons borgmästare Boris
Johnson och premiärminister David Cameron
kom med förslag i den riktningen.

Gösta Torstensson

Bob Crowe – brittisk
facklegendar har avlidit
Bob Crowe, legendarisk generalsekreterare för
brittiska RMT – fackförbundet för järnväg,
sjöfart och transport – har avlidit i en hjärtattack,
52 år gammal.

Han blev generalsekreterare för RMT 2002.
Under hans tid ökade medlemsantalet från
60.000 till 80.000, samtidigt som andra fackför-
bund brottades med sjunkande medlemssiffror.

Bob Crowe hade valspråket att det inte är
någon idé att vara med i ett fack som inte är
berett att slåss för sina medlemmars bästa.

Londons förre borgmästare Ken Livingstone
säger om Bob Crowe att ”hans medlemmar är de
enda arbetare i London som fortfarande har bra
löner. Med tiden kommer folk att inse att han
gjorde ett bra jobb”.

Bob Crow var inte bara en stridbar fackfören-
ingsledare utan också en eldfängd EU-motstånd-
are och anförare av den växande kritiken mot EU
inom den brittiska fackföreningsrörelsen. Bland
annat var han ledare för organisationen No2EU-
Yes to Democracy som kandiderade i valet till
EU-parlamentet 2009.

Eva-Britt Svensson
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Folkrörelsen Nej till EU:s Fackliga Nätverk
har tryckt upp en t-shirt med texten: ”Det är
ett klasskrig. De arbetande folken i Europa
kämpar mot det aggressiva bank- och
finanskapitalet. Fronten i detta krig går i
södra Europa, i Grekland.” Uttalandet är
gjort av det grekiska vänsterpartiet Syrizas
ledare Alexis Tsipras. T-shirten är vit med
lilla tryck och kostar 100 kronor plus porto.
Finns i storlekarna small, medium, large och
x-large. Beställningar sker genom att mejla
gosta.torstensson@nejtilleu.se.

Osanningar om EU-
parlamentet i Dagens ETC
”Sverige ska välja 20 ledamöter som sedan tar
plats bland parlamentets totalt 751, och där
kommer de att stifta lagar som direkt påverkar en
majoritet av de lagar som riksdagen – och kom-
munerna – handskas med.”

Det skriver Andreas Gustavsson, chefredaktör
för Dagens ETC [26 februari]. Det är inte sant.

Den lagstiftande församlingen inom EU är
ministerrådet [medlemsstaternas regeringar].
Successivt har EU-parlamentet, inte minst ge-
nom Lissabonfördraget, fått medbeslutanderätt i
allt fler frågor. Det betyder att ministerrådet
måste komma överens med parlamentet, för att
rådet ska kunna lagstifta. I dessa fall kan man
säga att EU-parlamentet har vetorätt, men man
har ingen direkt lagstiftningsmakt såsom
medlemsländernas nationella parlament har.
Dessutom är det så att EU-parlamentet inte ens
har rätt att lägga fram förslag till nya lagar. Inom
det odemokratiska EU-systemet är det EU-
kommissionen som har monopol när det gäller att
lägga fram lagförslag.

Vidare påstår Andreas Gustavsson, som ett
exempel på att EU-parlamentet skulle inneha
lagstiftningsmakt, att parlamentet avgör ”Hur
kollektivavtal ska kunna samexistera med fri
rörlighet”. Det är ett ännu mer osant påstående.
Enligt Lissabonfördraget, och EU-domstolens
enväldiga tolkningar av fördraget, har den fria
rörligheten för till exempel lettiska byggbolag
företräde framför svenska kollektivavtal och
lagstadgad konflikträtt. Se Lavaldomen.

För att ändra på detta förhållande måste man
skriva om Lissabonfördraget, EU:s grundlag,
vilket enbart är en fråga för medlemsstaternas
regeringar och parlament. EU-parlamentet har
absolut ingenting att säga till om när det gäller
fördragsändringar. Och för att ändra Lissabon-
fördraget, som de facto konstitutionaliserar EU-
domstolens antifackliga avgörande i Lavalfallet,
krävs det att samtliga 28 medlemsländers reger-
ingar och parlament är överens. Det räcker med
att ett land säger nej. Varför skulle de fattigare
medlemsländerna i östra Europa frivilligt av-
hända sig en av sina främsta komperativa fördelar,
dvs. billig arbetskraft, på EU:s nyliberala inre
marknad?

Gösta Torstensson

Grekland är ense med
EU/IMF-trojkan
Grekland har nått en överenskommelse med den
så kallade trojkan som består av ECB, EU-
kommissionen och IMF, efter sju månader av
förhandlingar, rapporterar tidningen
Ekathimerini med hänvisning till källor inom det
grekiska finansdepartementet.

Greklands premiärminister Antonis Samaras
bekräftar att en överenskommelse har nåtts med
trojkan. Överenskommelsen avser ”reform-
ansträngningar” som krävs för att frigöra mer
ekonomiskt stöd.

”De långa förhandlingarna med trojkan har
slutförts på ett framgångsrikt sätt”, säger Samaras
enligt Affärsvärldens nätupplaga.

Trojkans odemokratiska påtryckningar mot
Greklands folkvalda regering och parlament har
pågått sedan september och det har tidigare
återstått en del frågor avseende ”strukturella
reformer” [dvs. privatiseringar, avregleringar och
liberaliseringar]. Det största hindret har tidigare
varit trojkans krav på att skrota automatiska
lönehöjningar av minimilönerna, trots premiär-
ministerns löfte att inte införa nya åtstramnings-
åtgärder.

Sedan eurokrisen bröt ut 2010 har ”trojkan”
tvingat grekiska politiker att genom så kallade
memorandum genomdriva en stenhård
åtstramnings- och privatiseringspolitik. Grekland
har i praktiken blivit en lydstat åt EU och IMF.

Gösta Torstensson
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Veolia varslar 250
järnvägsanställda
Veolia Transport varslar över 250 av sina anställda
på Öresundstågen. Inför hot om uppsägning
erbjuds de att komma tillbaka på deltid och lägre
lön.

Veolia Transport Sverige AB, som ägas av den
franska multinationella koncernen Veolia
Environnement, har sedan 2011 drivit Öresunds-
tågen som omfattar trafik i Danmark och flera län
i södra Sverige. Nyligen genomfördes en ny
upphandling. Denna vanns också av Veolia Trans-
port. Det nya avtalet slår hårt mot de anställda.

För att ro iland kontraktet varslar Veolia
Transport över 250 personer på sju olika orter om
uppsägning. I Malmö riskerar 109 personer att
förlora jobbet. I Kristianstad ska hela depån
läggas ner. Varslen avser lokförare och tågvärdar.
Senare kan även kontorspersonal drabbas.

Veolia Transport motiverar varslen med att
trafikhuvudmannen Öresundståg ställer ökade
krav på flexibilitet, punktlighet och kundnöjdhet.
Detta föranleder företaget att stuva om i
arbetstiderna. Så här förklarar affärsområdeschef
Mikael Danielson i ett pressmeddelande:

– Det är tydligt att vi måste förändra vårt
nuvarande arbetssätt. På grund av arbetstids-
reglerna i kollektivavtalet finns idag en outnyttjad
arbetstid på runt tio procent. En stor del av de
som varslas kommer att kunna erbjudas återan-
ställning hos oss, men med lägre anställningsgrad.

I klartext innebär detta att de anställdas vars-
las, hotas, om uppsägning. Ett godtyckligt antal
erbjuds att få behålla jobbet om de sänker sin
arbetstid och därmed också sin lön. Inte förvå-
nande har företagets agerande väckt starka käns-
lor hos personalen.

– Människor mår jättedåligt, berättar tågvärd
Daniel Abalo för [eu och facket]. Vi vet inte om
vi får behålla jobbet. Vi vet inte hur mycket vi
tvingas gå ner i arbetstid. Vi vet inte vad vi kom-
mer att få i lön. Det här påverkar semesterdagar,
a-kassa och pensioner. Så det är klart vi är oroliga.

Seko är facklig organisation på arbetsplatsen.
Upprördheten över arbetsgivarens varsel är
mycket stor. Facket har dragit igång en affisch-
kampanj för att informera och väcka allmänheten
om vad Veolia Transport håller på med.

– Nu får det vara nog, säger avtalssekreterare
Valle Karlsson i ett pressmeddelande. Vi har

aldrig tidigare träffat en arbetsgivare som så
brutalt vill bygga upp en deltidsorganisation.
Förutom att detta slår hårt mot de anställda, våra
medlemmar, så kommer även Skånes resenärer att
drabbas i form av sämre service och punktlighet.

– Släng ut Veolia och skriv kontrakt med en
seriös tågoperatör, kräver Sekos förbundsordför-
ande Janne Rudén i samma pressmeddelande.

Johan Wiman

Storföretagen tar över
offentliga tjänster
Ett nytt globalt handelsavtal, TISA [Trade In
Services Agreement], förhandlas just nu i det
tysta. Det väntas öppna upp för avregleringar av
offentliga tjänster i en omfattning som vi aldrig
tidigare sett.

2012 lanserade femtiotalet länder i
Världshandelsorganisationen [WTO], däribland
USA och EU-länderna, hemliga samtal om ett
avtal om utökad avreglering av handel inom alla
tjänstesektorer, inklusive offentliga tjänster som
sjukvård, vatten- och energiförsörjning, utbild-
ning, miljöskydd med mera.

TISA-avtalet väntas minska regeringarnas
möjligheter att reglera, upphandla och erbjuda
tjänster och begränsa de politiska möjligheterna
att verka för sociala, ekonomiska och miljö-
relaterade mål.

Enligt WTO:s Allmänna tjänstehandelsavtal
[GATS] kan länderna välja vilka tjänster man vill
avreglera. Enligt förslaget till TISA-avtal kom-
mer länderna åta sig att avreglera upp till 90
procent av alla tjänstesektorer.

– Avtalet kommer att medföra lagändringar
som styr alla typer av tjänster från målet att tjäna
medborgarnas intressen till att tjäna privata
utländska företags vinstintressen, säger Rosa
Pavanelli, generalsekreterare för det globala facket
för offentliganställda, PSI [Public Services Inter-
national].

Det föreslagna avtalet är ett direkt resultat av
ett lobbyarbete som utförts av transnationella
koncerner inom bank, energi, försäkring, tele-
kommunikationer, transport, vatten och andra
tjänstesektorer.

Det kompakta hemlighetsmakeriet kring
förhandlingarna är något som starkt kritiserats av
PSI, som menar att storföretagen däremot kan
fastställa dagordningen och får tillgång till mötes-
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handlingarna.
– Vi är starkt kritiska mot dessa hemliga

förhandlingar som syftar till att öka globala
storföretags kontroll över offentliga tjänster och
hindra de nationella regeringarnas möjligheter att
reglera dessa, säger Rosa Pavanelli.

I Sverige riktar Miljöpartiets EU-parlamenta-
riker Carl Schlyter stark kritik mot att den
svenska regeringen bidrar till hemlighetsmakeriet.

– Vi anser att förhandlingarna borde avbrytas
omedelbart och börja om igen med ett nytt
förhandlingsmandat. TISA ligger i linje med
industrins strategi att via internationella handels-
avtal underminera framtida möjligheter till avreg-
lering på nationell nivå, säger Carl Schlyter till
ECT Stockholm.

Gösta Torstensson

Tyska IG Metall tar avstånd
från TTIP
Den 5 mars gick IG Metalls ordförande Detlef
Wetzel gått ut i tysk press och krävt ett omedel-
bart stopp för TTIP-förhandlingarna, dvs. de
pågående förhandlingarna om ett handelsavtal
mellan EU och USA. Wetzel fruktar en mängd
risker för konsumenter och arbetstagare och kallar
avtalet för ”farligt”.

IG Metall är inte vilken organisation som
helst. Med sina 2,4 miljoner är man världens
största organiserade arbetstagarorganisation, och
tveklöst det ledande fackförbundet inom verk-
stadsindustrin i Tyskland.

Wetzel menar att avtalet inte har någon märk-
bar nytta, utan snarare skulle kunna göra mycket

skada. Han ger inte mycket för de optimistiska
tillväxtsiffror som EU-kommissionen [och den
svenska regeringen] använder, utan pekar på att
inget tidigare frihandelsavtal kunnat leva upp till
denna typ av överoptimistiska prognoser. Vidare
hävdar han att även om förutsägelserna skulle
vara korrekta, så är ökningen löjligt låg. Det
handlar om en årlig tillväxt på 0,05 ptocent under
tio år. ”Vädret spelar en större roll för sysselsätt-
ningen än det här frihandelsavtalet”. De jobb-
siffror som presenterats av bland annat
Bertellsmann Foundation kallar han för ”rena
spekulationer”.

IG Metall vänder sig även emot Investor-State
Dispute Settlements [ISDS] och tar upp hur
skattebetalarna kan drabbas och hur mekanismen
underminerar demokratin och staters suveränitet.
Även om ISDS skulle lyftas ut är man kritiska
mot TTIP, påverkas skydd för arbetstagare och
konsumenter säger IG Metall nej.

Wetzel poängterar att han och IG Metall inte
har något emot sänkta tullar, men att avtalet
handlar om så mycket mer, och att processen inte
varit transparent . Nu måste förhandlingarna
avbrytas och en bredare debatt ta vid.

IG Metalls ”frontalattack” mot TTIP står i
stark kontrast till exempelvis svensk LO´s posi-
tiva utspel om TTIP, en inställning som tycks
delas av tidigare IF Metall-ordföranden och
numera socialdemokratiska partiledaren Stefan
Löfven.  Frågan är förstås om LO och Löfven
kan tänkas vara beredda att omvärdera sina
försiktigt optimistiska ståndpunkter gentemot
TTIP efter Wetzel och tyska Metalls presenterat
sin minst sagt omfattande kritik.

Carl Schlyter

Europeiska unionens grund-
lagar efter Lissabonfördraget
Den 1 december 2009 trädde EU:s nya
grundlag – Lissabonfördraget – i kraft. Nu
har Gausta Förlag gett ut fördragstexterna i
bokform. Lissabonfördraget innebär den
största förändringen av EU någonsin genom
ökad överstatlighet [majoritetsbeslut], mer
makt till de stora medlemsländerna i EU:s
lagstift-ande ministerråd och en stärkt ställ-

ning för det federala EU-parlamentet. Dess-
utom innebär Lissabonfördraget att EU blir
en försvarsallians av Nato-modell och att
EU:s medlemsländer tagit ett principbeslut
om att utveckla ett gemensamt försvar.
Frågan är inte om utan när. Boken kostar
100 kronor plus porto. Beställ genom att
mejla gosta.torstensson@nejtilleu.se
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Backa inte från kravet på
kollektivavtal
Den 24:e februari tog LO:s styrelse ett historiskt
beslut att inte längre ställa absolut krav på kollek-
tivavtal vid framtida offentliga upphandlingar.
Den enda som reserverade sig mot beslutet var
Svenska Transportarbetareförbundets ordförande
Lars Lindgren.

Beskedet väckte stor besvikelse och bestört-
ning hos många LO-medlemmar i allmänhet och
Transports medlemmar i synnerhet. Transport
hör till de fackförbund som i många år kämpat
för att teckna kollektivavtal i verksamheter som
taxi, bevakning och åkeri där social och löne-
dumpning satts i system – inte bara godkända,
utan pådrivna av politiska beslut och dåligt
upphandlade tjänster.

Detta är bara början på en frontlinje där
samhällsutvecklingen drivs bakåt, och detta
kommer snart att påverka alla arbetstagare om
utvecklingen inte byter riktning. I det läget – när
vi kämpar för grundläggande fackliga rättigheter,
och det börjar höras krav från medlemmar om att
försöka införa åtta timmars arbetsdag, rätten att
organisera sig utan att få sparken, en arbetsmiljö
värd namnet, och en bra och likvärdig hälso- och
sjukvård – så svider LO-styrelsens beslut.

För fackförbunden innebär ett kollektivavtal
att vi kan företräda medlemmar om villkoren på
arbetsmarknaden, och att fackföreningen kan
bevaka att villkoren efterlevs. Det är också
kollektivavtalet som står för garantin att våra
medlemmar slipper leva som fattigpensionärer
när den dagen kommer – ja, som en garanti för
att medlemmarna överhuvudtaget får leva till
pensionen.

I LO:s och Socialdemokraternas skrivelse om
10 [s]teg mot ett anständigt arbetsliv skriver man
att ”EU-parlamentet beslutat att det ska vara
möjligt att ställa krav på socialt ansvar och kol-
lektivavtal vid offentlig upphandling.” I december
2013 deltog LO:s ordförande Karl-Petter
Thorwaldsson i en manifestation till stöd för
taxiförare som på grund av sitt fackliga engage-
mang och krav på kollektivavtal förlorade sitt
arbete. Karl-Petters deltagande i manifestationen
uppskattades stort och bidrog till kampen för
kollektivavtal, särskilt i taxibranschen både hos
politiker och media. Men nu backar man!

Den nya linjen som LO tänker driva är att det

räcker med att anbudsgivare som deltar i offentlig
upphandling visar att man tillämpar löner och
anspråksvillkor. Företagen skulle alltså inte be-
höva teckna kollektivavtal! Detta betyder att
näringslivet får ännu mer makt och att fackfören-
ingens roll försvagas, och i slutändan säger man
farväl till den svenska modellen.

Transports Socialdemokratiska fackklubb
anser att LO-styrelsens beslut är oansvarigt och
kräver att styrelsen tar sitt förnuft till fånga,
upphäver beslutet och återgår till att värna kollek-
tivavtal och det framtida samhälle vi vill ha, där
girighet och snålhet inte får förstöra människors
hälsa, och inte tillåts skapa en permanent livegen
fattigklass. Kampen för kollektivavtal är inte en
juridisk fråga i första hand utan handlar om hur
vi kan och vill forma det svenska samhället.
Kollektivavtalet är skyddsnätet för de grundläg-
gande fackliga och mänskliga rättigheterna i
välfärdssamhället. Vi uppmanar fackförenings-
rörelsens medlemmar och organisationer att på
olika sätt protestera mot beslutet och återgå till
en offensiv kamp för kollektivavtal.

Social dumpning och avskaffande av kollektiv-
avtal ska inte drivas fram med våra gemensamma
skattepengar och definitivt inte av arbetarnas
egna ombud i LO-styrelsen.

Transports Socialdemokratiska fackklubb

Frankrike föreslår en
euroregering
Frankrikes president François Hollande föreslår
en ekonomisk regering för euroländerna med
betydande befogenheter.

– Om Europa stannar kvar i den form det har i
dag är det kanske slutet på den europeiska idén,
säger François Hollande.

Inom några år vill den franske presidenten se
en ”euroregeringen” med egen budget som kan ta
ut skatter, låna på den globala finansmarknaden
och ha en heltidsordförande. Euroregeringen ska
träffas en gång i månaden för att strömlinjeforma
euroländernas ekonomiska politik.

Hollandes förslag innebär en ytterligare cen-
tralisering av makten till Bryssel.
Avdemokratisering, med ett annat ord. Det är
bland annat detta nej-sidan varnade för inför den
svenska EMU-folkomröstningen den 14 septem-
ber 2003.

Gösta Torstensson
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Europafacket fördömer
genomförandedirektivet
Sedan årets början har förhandlingar förts mellan
EU:s ministerråd, EU-parlamentet och EU-
kommissionen i en så kallade förliknings-
kommitté i frågan om ett direktiv om genomför-
ande av utstationeringsdirektivet. I början på
mars kom de fram till en preliminär överenskom-
melse som nu ska behandlas av parlamentet för
att sedan klubbas av ministerrådet.

Genomförandedirektivet ska täppa till kryphål
i EU:s så kallade utstationeringsdirektiv [det som
EU-domstolen tolkade i den så kallade Laval-
domen]§ genom bland annat regler om övervak-
ning och kontroll. Övervakningen och genomför-
andet av de existerande reglerna på området ska
på så sätt förbättras. Överenskommelsen som nu
har träffats innebär också att medlemsländerna
kommer att kunna införa ytterligare kontroll-
bestämmelser om de kontrollåtgärder som krävs i
direktivet inte anses tillräckliga, enligt LO/TCO/
SACO-kontoret i Bryssel.

MEDLEMSLÄNDERNA KOMMER VARA TVUNGNA att granska
att det verkligen rör sig om en utstationering.
Utstationerade arbetstagare ska få tydlig informa-
tion om sina rättigheter och informationsutbytet
mellan berörda myndigheter ska också förbättras.
Förslaget innehåller även krav på ett visst huvud-
entreprenörsansvar i byggbranschen. Även här är
det möjligt för länderna att i nationell lagstiftning
införa mer långtgående regler samt utöka huvud-
entreprenörsansvaret till andra branscher, enligt
LO/TCO/SACO-kontoret.

Att genomförandedirektivet överhuvudtaget
finns på dagordningen hänger samman med de
fyra avgörande som EU-domstolen gjorde för
några år sedan, den så kallade Lavalkvartetten,
som på ett avgörande sätt har begränsat både
fackföreningarnas och medlemsländernas möjlig-
heter att säkra lika lön för lika arbete oavsett var
arbetskraften kommer ifrån och på så sätt förhin-
dra lönedumpning.

Kraven från fackföreningarna och vänstersidan
i EU-parlament har varit att ”Lavalkvartetten” ska
upphävas så att det återigen blir lagligt att kräva
kollektivavtal och tillgripa konfliktåtgärder. Men
EU-kommissionen har vägrat att ändra
utstationeringsdirektivet, utan i stället föreslagit [i
mars 2012] ett direktiv om genomförandet av

utstationeringsdirektivet. Om man granskar den
process som lett fram till genomförandedirektivs-
förslaget är det uppenbart att EU-kommissionen
i första hand har lyssnat på företagslobbyisterna
från Business Europe, där Svenskt Näringsliv
ingår.

Europafacket [EFS], där LO, TCO och
SACO är medlemmar, menar att förhandlingarna
i förlikningskommittén har gett ett mycket miss-
lyckat resultat.

EU-parlamentet har, menar EFS, framför sig
ett förslag till lagstiftning som, om det antas,
knappast kommer att förbättra skyddet för
utstationerade arbetare och är inte alls i närheten
av att stoppa den pågående sociala dumpingen.
Erkännandet att regeringar måste bekämpa falska
egenföretagare är positiv men långt ifrån tillräck-
ligt för att möta omfattningen av problemet.

– Åtgärder som ska utföras av medlemsländer
för att bekämpa och underbetalning av
utstationerade arbetare ska inte utgå från fria
marknadsregler. Den nuvarande texten garanterar
inte det. Om regler som tillämpas på
utstationerade arbetare faller utanför ramen för
direktivet är inte klargjort än, säger Bernadette
Ségol, Europafackets generalsekreterare, i press-
meddelande.

Veronica Nilsson, förbundssekreterare på
Europafacket, tillägger:

– Det här är ett missat tillfälle att säkra skyd-
det för utstationerade arbetare. Den enda lös-
ningen är en revidering av
utstationeringsdirektivet tillsammans med infö-
randet av ett socialt protokoll för att säkra att
fundamentala sociala rättigheter inte kan under-
ordnas ekonomiska friheter.

Överenskommelsen om genomförandedirekti-
vet ska behandlas i EU-parlamentets
sysselsättningsutskott i mars och läggas fram för
omröstning i parlamentet under sessionen i april.
Därefter fattar ministerrådet [medlemsstaternas
regeringar] det formella beslutet. Ministerrådet
beslutar med kvalificerad majoritet och parlamen-
tet med en majoritet av de avgivna rösterna.

Efter det har medlemsländerna vanligtvis två
år på sig att implementera direktivet [införliva i
nationell lagstiftning]. De är skyldiga att rappor-
tera till EU-kommissionen när och på vilket sätt
detta har skett. Om Brysselbyråkraterna är miss-
nöjda hur genomförandedirektivet implementer-
as kan de inledda en rättslig process.

Gösta Torstensson
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Nollställd nuna ger Stefan
Löfven segern
Någonting har hänt! Den alliansballong som så
segerviss steg mot himlen i mitten av 00-talet har
börjat pysa på allvar. Att luften verkar ha gått ur
regeringen beror förstås på många faktorer, som
att samhället helt enkelt inte funkar. Även om
Socialdemokraterna också drivit fram avregler-
ingar, privatiseringar, så är Det Nya Sverige
alliansmärkt. Det vill säga marknadfieringen av
samhället uppfattas som främst ett borgerligt
[misslyckat] projekt. Men det finns en faktor till
som faktiskt kan få borgarna att förlora valet
2014. Jag pratar om en person och han heter
Stefan Löfven.

Jag vet att analyser som rör medierna och
enskilda personer ses som ett ytligt sätt att blunda
för strukturer, men du måste vara mer än lovligt
ignorant för att missa Löfveneffekten. Nämligen
bedriften att vara socialdemokratisk partiledare
utan att ha råkat ut för ett enda drev! Det enda
jag sett i den vägen är en artikel i Aftonbladet
som, dagen efter att VU valt Löfven, drev linjen
att hans jacka var ful.

Efter den miserabla mediemobbningen av
Göran Persson 2006 spådde jag att vi aldrig mer
skulle få se en socialdemokrat på statsminister-
posten, något som bekräftades av 2010 års Mosa
Mona-kampanj.

Men Löfven har en så mycket starkare position
hos borgerligheten än någon socialdemokratisk
partiledare. Näringslivet jublade då han valdes.
Han är för EMU, för en stark krigsindustri och,
viktigast av allt, han vill inte höja skatten eller
förbjuda vinst i välfärden.

Och hans lågmälda profil är perfekt. Ju mindre
han säger desto mer kan vanliga socialdemokrater
tolka in vänsterpolitik i hans nollställda nuna men
desto svårare för borgerliga opinionsbildare att
komma åt honom för samma sorts politik.

Det ska bli intressant att se hur den borgerliga
medieövermakten ska kunna svartmåla Löfven
inför valet. Han får inte kvinnor att börja gråta
där han drar fram, som Expressen beskrev Göran
Persson. Han vill heller inte hindra folk att arbeta,
som Aftonbladets löpsedel påstod om samme
Persson. Han tycks betala räkningar i tid och på
rätt sätt.

Det är omöjligt för borgerliga opinionsbildare
att få egenskaper som bufflig, maktfullkomlig,

ansvarslös, slarvig, korrumperad, yvig eller lös-
mynt att passa in på Stefan Löfven. Han tycks
vara en oantastlig, hederlig arbetarklassman vars
största tillgång är att han varken väcker entusiasm
eller antipati.

I opinionsmätningar får partiet strax över 30
procent. Inte så imponerande men med tanke på
hur medierna behandlat Persson, Sahlin och
Juholt så kunde/kan det varit/bli värre, mycket
värre. För Löfven kan inte vinna väljarnas förtro-
ende om han förlorar medierna. Det jag ser som
en förlust, att Löfven inte företräder ett klart
vänsteralternativ, innebär därför en maxad vinst-
chans för socialdemokratin att åter komma till
makten.

Ann-Charlott Altstadt

Helmut Kohl var ”som en
diktator”
Den förre tyske förbundskanslern och en av
upphovsmännen bakom euron, Helmut Kohl,
menar att tyskarna på hans tid aldrig skulle
stöttat euron i en folkomröstning.

”I ett fall var jag som en diktator. Representativ
demokrati kan bara vara framgångsrik om någon
står upp och säger: Så är det”, sade den tidigare
tyske förbundskanslern Helmut Kohl i en intervju
som gjordes i mars 2002 av journalisten Jan Peter
Paul men som först nu ser dagens ljus i dennes
doktorsavhandling.

Helmut Kohl trodde inte heller att det då
återförenade Tyskland hade sagt ja till en ny
valuta.

”En folkomröstning om införandet av euron
skulle vi ha förlorat. Det är helt klart. Jag skulle
ha förlorat den”, sade Helmut Kohl.

Inte nog med att euron fungerar odemokrat-
iskt, dess tillkomst skedde odemokratiskt.

Valutaunionen, EMU, är uppbyggd efter tysk
förebild med bekämpandet av inflationen som
huvudmålsättning och en odemokratisk central-
bank vars ledning inte får låta sig påverkas av vare
sig folkliga opionsyttringar eller folkvalda polit-
iker.

Tyskland är också den stora vinnaren på
europrojektet. Medan euroländerna i valuta-
unionens periferi plågas av åtstramningar och
massarbetlöshet, ångar den tyska ekonomin på
som loket. Handelsöverskottet slår nya rekord.

Gösta Torstensson
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Nyheter i korthet
Tony Benn har avlidit
En av Storbritanniens färgstarkaste politiker,
Tony Benn, har avlidit 88 år gammal. Hann var
Labourpolitiker och satt i regeringar under både
Harold Wilson och James Callaghan.

Benn var till vänster i det socialdemokratiska
partiet och en högljudd krigsmotståndare och
frän kritiker av det nyliberala EU-projektet.

Utnyttjande av migranter
– Miljöpartiet är totalt oförutsägbara när det
gäller arbetsrätt, otrygga jobb och bemannings-
företag, säger Jonas Sjöstedt, ordförande för
Vänsterpartiet, i en intervju i Dagens ETC [20
mars].

– Och ursäkta ordet, men deras uppgörelse
med alliansen om arbetskraftsinvandring var en
katastrof! Den öppnar för ett skamlöst utnytt-
jande av migranter.

Stigande arbetslöshet i Italien
Arbetslösheten i Italien ökade till 12,9 procent i
januari, jämfört med 12,7 procent under decem-
ber. Det uppges vara den högsta arbetslöshets-
nivån som noterats sedan år 1977.

Det framgår av statistik från Istat, Italiens
officiella statistikmyndighet. Ungdoms-
arbetslösheten steg samtidigt till 42,4 procent i
januari, från 41,7 procent månaden innan.

Byggnads varslar om konflikt
Nu får det vara nog – vi behöver ett huvud-
entreprenörsansvar! Det anser fackförbundet
Byggnads som varslar om konflikt.

– Nu börjar tålamodet ta slut. Vi har suttit i
över ett år med vår motpart för att vi har trott på
en gemensam lösning. Det enda vi har fått är ett
nej, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

– Sveriges Byggindustriers [BI] agerande har
tvingat fram ett varsel. Nu vilar ett stort ansvar på
BI för att vi ska komma till en förhandlingslös-
ning innan en byggstrejk bryter ut, säger
Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Det här varslar Byggnads för; en säker arbets-
miljö utan dödsfall, en byggarbetsplats där män-
niskor inte utnyttjas, en bransch utan oseriösa

arbetsgivare och kriminalitet, en arbetsmarknad
fri från låglönekonkurrens, de utländska bygg-
nadsarbetarna som knappt får betalt, att stärka
och utveckla våra svenska kollektivavtal.

Byggnads varsel berör cirka 1.400 medlemmar
och cirka 40 arbetsplatser totalt.

Klassamhället förnekar sig inte
Svenskarna lever längst i rika kommuner.

Nyfödda i Danderyd, Täby, Ekerö och Vad-
stena väntas bli allra äldst, enligt Statistiska
centralbyrån. Kortast medellivslängd väntas
nyfödda i Ljusnarsber, Haparanda, Norsjö, Sven-
ljunga och Åsele att få.

”I de kommuner där folk väntas bli gamla kan
vi se personer med hög utbildning, stor inflytt-
ning och bra inkomster”, säger Örjan Hemström,
demograf på SCB, till Expressen.

Labour öppnar för folkomröstning
Brittiska Labourpartiet väntas utlova en folkom-
röstning om Storbritanniens EU-medlemskap
om partiet vinner valet nästa år, uppger tidningen
Euractiv som citerar The Times. Därmed skulle
partiet ändra sin hållning.

Frågan har hamnat på Labours agenda sedan
ett brittiskt utträde ur unionen blev aktuellt i
januari förra året. Då utlovade den konservative
premiärministern David Cameron en omröstning
om EU-medlemskapet om han vinner parla-
mentsvalet.

Överenskommelse om bankunion
Euroländerna har enats om den sista delen av en
preliminär uppgörelse avseende bankunionen,
efter att samtalen avslutats på torsdagsmorgonen.

Uppgörelsen avser ett gemensamt system för
hantering av bankkriser som till stor del följer
Tysklands önskemål. Det framgår av Financial
Times.

Genombrottet i förhandlingarna kom efter
samtal som pågick oavbrutet i 16 timmar. Om
förslaget godkänns av parlamentet kommer
lagstiftningen att bana väg för ett system för att
stänga ned banker och en överstatlig bankfond på
55 miljarder euro.



Klipp och kommentarer

Borgarklassen tjänar på rasismen
”Borgarklassens inställning till rasism är kluven.”
Det konstaterar Kajsa Ekis Ekman i en ledare i
Dagens ETC [14 mars]. ”Å ena sidan är dagens
europeiska borgarklass inte nationalistisk, utan
globaliseringsförespråkare. Den är för öppnare
gränser och fri rörlighet. Svenskt Näringsliv
uttrycker det gång på gång i annonser mot rasism.
Att få tillgång till en reservarmé av både utbildad
och billig arbetskraft är ju en dröm för arbetsgi-
vare.

Å andra sidan använder borgarklassen syste-
matiskt sig av en uppdelning mellan svenskar och
invandrare som argument för att kräva att trygg-
hetssystem, kollektivavtal och lönenivåer under-
mineras. Om och om igen säger den att
arbetsvillkoren måste försämras för att invandrare
ska komma in på arbetsmarknaden. Läs till exem-
pel texter som Timbro-debattören Waldemar
Ingdahls ’Låglöneyrken kan ge fler invandrare
arbete’ eller Andreas Berghs ’Invandrare stängs
ute av kollektivavtalen’. Den brittiska borgar-
klassen har gått ännu längre och vrålar ut till
arbetarna dagligen ’Östeuropéer tar dina jobb!’

Just denna samhällsordning, denna
globaliserade värld där löntagare av olika här-
komst ska ställas mot varandra, är grogrunden för
den samtida rasismen. Som sedan får eget liv och
spinner vidare av sig själv i allt vansinnigare,
alltmer konspiratioriska former. Rasismen är idag
ett av klassamhällets mest effektiva ideologiska
verktyg.”

Kvinnorna gillar inte SD
”Landets kvinnor gillar inte Sverigedemokraterna
och det bekymrar SD. I senaste valet var över 70
procent av dem som lade sin röst på partiet män.
Det här vill Jimmie Åkesson ändra på och lägger
därför in en charmoffensiv mot kvinnorna. Fram-
för allt är man ute efter kvinnor i LO-yrken.

Men partiet har en rejäl uppförsbacke.” Det
skriver Somar Al Naher på Aftonbladets ledar-
sida [15 mars]. ”Sverigedemokraterna har röstat
emot att arbetsskadeförsäkringen ska göras mer
jämställd, röstat emot lagstiftning om obligato-
riskt stöd för kvinnojourer, röstat emot kommis-

sion för jämlik hälsa. Vidare har de röstat emot
rätten till heltid och att arbetslivsforskningen ska
få ökade resurser.

Det här visar en granskning som Tankesmed-
jan Tiden har gjort. I rapporten ”Stödpartiet – En
analys av hur Sverigedemokraterna röstat i riks-
dagen” kan man läsa hur SD har agerat under
riksdagsåret 2012/2013.

Facit talar sitt tydliga språk. Minns nu hur
Jimmie Åkesson i Almedalen i fjol sa att SD
skulle verka för att fler kvinnor skulle få rätt till
heltid? Strax innan hade hans parti röstat emot
ett sådant förslag i riksdagen.”

Svenskarna  – fattigast i Norden
Från att ha haft både lägst arbetslöshet och lägst
andel fattiga i Norden ligger Sverige nu högst i
båda kategorierna. Privatisering av välfärden och
minskade offentliga investeringar har spätt på
utvecklingen. Det konstaterar Socialdemokrater-
nas partiledare Stefan Löfven och LO-basen
Karl-Petter Thorwaldsson i en debattartikel i
Dagens Nyheter [14 mars].

”Från att ha haft Nordens lägsta arbetslöshet
vid början av 1990-talet har nu Sverige den
högsta i Norden. Andelen arbetslösa unga i
Sverige har under de senaste åren legat på den
högsta nivån på 15 år i hela Norden. […]

2006–2007 hade Sverige den lägsta andelen
fattiga i Norden, mätt som andel av befolkningen
med inkomster mindre än 60 procent av median-
inkomsten. Nu har vi gått från lägst till högst
andel på mindre än två mandatperioder. Nivån är
också den högsta som har uppnåtts i Sverige
sedan mätseriens början i mitten av 1980-talet.
[…]

Den borgerliga regeringens 130 miljarder i
skattesänkningar har inte lett till minskad ung-
domsarbetslöshet – tvärtom har den ökat. De
omfattande och ideologiskt drivna privatiseringa-
rna som har lett till mer vinster i välfärden har
inte ökat folkets förtroende för välfärden –
tvärtom har förtroendet sjunkit. Privatiseringar
och skattesänkningar har heller inte lett till
minskad fattigdom som utlovades 2006 – även
där har utvecklingen gått i motsatt riktning.”



Baktankar från en EU-rabulist

”STÖDET FÖR SD:S FACKFÖRENINGSFIENTLIGA politik sjun-
ker.” Jenny Wrangborg, kallskänka och poet, gör
tummen upp i en kolumn i tidningen
Kommunalarbetaren [nr 5/14].

YTTRANDEFRIHETSEXPERTEN NILS FUNCKE menar att den
svenska offentlighetsprincipen kraftigt försvagats
sedan Sverige gick med i EU.  Trots löfte om
motsatsen inför folkomröstningen 1994.

Nils Funcke konstaterar, i en debattartikel i
Dagens Nyheter, att Sveriges EU-medlemskap
medfört 65 ändringar av den svenska offentlig-
hetsprincipen.  Ändringarna har inneburit skärpt
sekretess på myndighetshandlingar och att
meddelarfriheten inskränkts. EU-kommissionen
har också rätt att stoppa svenska myndigheter
från att lämna ut rapporter som kommissionen
tagit fram.

Nils Funcke är särskilt oroad över att tolv av
ändringarna medfört tystnadsplikt för svenska
tjänstemän. Anonymitetsskyddet för dessa upp-
giftslämnare har upphört och myndigheter ges
rätt att straffa dem som läcker. Han är också
bekymrad över att den så kallade utrikes-
sekretessen – som ska skydda uppgifter som anses
kunna skada Sveriges mellanstatliga förbindelser
– har utvidgats.

I MADRID PÅGÅR EN RÄTTEGÅNG MOT ÅTTA fackfören-
ingsmedlemmar vid flygplanstillverkaren Airbus i
Madrid. En åklagare kräver åtta år och tre mån-
aders fängelse för var och en av dem för att de
deltagit i en generalstrejk 29 september 2010 mot
försämringar i arbetsrätten.

”SVERIGEDEMOKRATERNA REPRESENTERAR INTE endast en
högerpolitik som är direkt arbetar- och kvinno-
fientlig. Partiets ideologiska grund utmärker sig
för de nationalistiska strömningarna som idag ger
avtryck i åsikter som de själva beskriver som
’invandringskritiska’. Det är idéer, som trots
förskönande retorik, reproducerar tankar om att
vissa grupper på basis av etnicitet, kultur eller
religion erhåller en direkt samt ofrånkomlig
koppling till en negativ samhällsutveckling och
påtaglig fara. Genom reproduktionen av dessa
idéer likställs gruppernas existensberättigande

alltmer med en direkt och uttalad hotbild. Det är
med anledning av detta sverigedemokraters
människosyn kan definieras som inkompatibel
med mänskliga rättigheter och rent rasistisk.” Det
skriver Maria-Elsa Salvo, styrelseledamot i SSU
Stockholm, i en mycket läsvärd debattartikel i
Dagens ETC [13 mars].

I MAJ ÄR DET VAL TILL EU-PARLAMENTET I EU:s 28
medlemsländer. EU-propagandisterna i svenska
media, Aftonbladets Lena Mellin står som vanligt
i en klass för sig, har börjat ”informera” om hur
viktigt detta val är för det svenska folket.

Sverige väljer 20 av 751 ledamöter i EU-
parlamentet. Det är lika många som det franska
högerextrema partiet Nationella Fronten kommer
att få enligt de senaste opinionsmätningarna.
Sverigedemokraterna kan slänga sig i väggen.

OM EU VORE NÅGOT BRA FÖR ARBETARNA och deras
fackliga organisationer skulle projektet knappast
applåderas av Moderaterna och Svenskt Närings-
liv. Enligt artikel 119 i Lissabonfördraget ska EU
vara ”en öppen marknadsekonomi med fri kon-
kurrens”. De fackliga organisationernas existens-
berättigande är att de via kollektivavtal i kombi-
nation med konflikträtt strävar efter att begränsa
den av EU:s makthavare så omhuldade ”fria
konkurrensen”.

Gösta Torstensson
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